
Neděle Trojiční – konfirmace: 27.05.18
Milost  našeho  Pána  Ježíše  Krista,  láska  Boží  a  přítomnost  Ducha
svatého buď se všemi námi.
Pomoc naše a počátek náš  je  ve jménu Hospodina,  on učinil  nebe
i zemi, on je věrný ve svém věčném milosrdenství a dílo rukou svých
nikdy neopouští.
uvítání: konfirmační slavnost; rodiče a další rodinní příslušníci, kmotři
♫ EZ 157

Modleme se: Děkujeme  ti,  Pane  Bože,  za  náš  život  a  za  tvou
lásku. Děkujeme ti, že pro ni i my můžeme slyšet to nejdůležitější,
pravdivé slovo evangelia o našem spasení. Děkujeme ti i za dar Ducha
svatého, díky němuž jsme mohli pochopit, přijmout, díky němuž jsme
dokázali uvěřit.

Přiznáváme, náš Bože, že věřit je pro nás mnohdy těžké. Někdy
tvé slovo neslyšíme nebo ho ani slyšet nechceme. Máme sice Bibli,
ale často ji nechápeme, neumíme ji správně číst. Máme svědectví lidí
kolem  nás,  kteří  ti  uvěřili,  ale  nám  to  nestačí.  Tolik  skutečností
v okolním světě nás totiž od tebe odvádí. Vyznáváme, že se potom ne
vždy  řídíme  tím,  co  ty  chceš.  Proto  prosíme,  posiluj  nás  svým
Duchem  neustále,  tím  Duchem,  který  přináší  podporu,  který  dává
vždy nově a živě zaznít tvému evangeliu.

Náš  nebeský  Otče,  měj  s  námi  trpělivost.  Prosíme,  obnovuj
v každé chvíli naši víru, ať už pro nás není tak těžké věřit ve tvá slova.
A vzbuzuj v nás tvou neustávající chválu: Sláva Otci i Synu i Duchu
svatému, jak byla na počátku, buď i nyní i  po všechny věky věků.
Amen

 L 11,9-13
♫ EZD 675 / Svítá 278

 Ef 1,13
Slyšel‘s to?
Co?
O naší třídní učitelce? … něco mu šeptá …



To né! To není pravda! Že ne?
Nevím. Slyšela jsem to. Ale taky se mi tomu nechce moc věřit.
Člověk nemůže věřit všemu. Kde kdo dneska vydává za pravdu

různé  výmysly  a  lži.  Někdo  jenom  nevědomky,  někdo  ale  zcela
záměrně a schválně.

Myslíš třeba na našeho pana prezidenta?
To bych tu raději vůbec nerozmazával.
Ale když slyšíme spoustu lidí, kteří se donekonečna ohánějí svými

názory,  svými  pravdami.  Z  televizních  obrazovek,  z  počítačů.  V
jednom kuse slyšíme ujišťování, že právě tohle je ta pravá pravda, ta
jediná pravda. jak si máme z tolika pravd vybrat tu správnou?

Chtělo by to nějaké potvrzení o pravdivosti. Razítko, že něco platí.
Jako kdysi dávali na listiny pečeť. Aby každý poznal, že se na to, co je
tam napsáno, může opravdu spolehnout. Že tomu může skutečně věřit.
Že to platí.

Co mi to jenom připomíná? Uslyšeli jste slovo pravdy a uvěřili. A
byla vám vtisknuta pečeť.

To tady přece před chvílí četl …
A jó! Ale to je tedy strašně moc důležité. Protože to znamená, že v

té záplavě různých zpráv, dobrých i špatných, důležitých i zbytečných,
pravdivých  i  lživých,  můžeme  slyšet  něco  opravdu  potvrzeného,
skutečně pravdivého. Spolehlivého. Něco, čemu můžeme věřit tak, že
na tom založíme celý svůj život. Něco co nám dává naději.

A tím razítkem, certifikátem spolehlivosti je pečeť Ducha svatého,
kterou jsme dostali při křtu. Bůh nám tak potvrdil, že to, co pro nás
uskutečnil ve svém Synu Ježíši Kristu, že to pro nás opravdu platí. Že
se nás to týká. Že se to všechno s Ježíšem odehrálo proto, aby nás Bůh
zachránil, přijal za své, aby nás spasil.

Ale  právě tomu lidi  moc nevěří.  Asi  je  jim to tak nějak jedno.
Nějak to nepotřebují, nehledají.

Hm. Ale to je jejich škoda. Nejspíš si myslí, že tím něco získali,
přitom se ale naopak strašně moc ochuzují.

Uvěřit je pro ně tak těžké. Přijmout, co jim Pán Bůh dává a nabízí,
není lehké. Člověk to sám nedokáže.

No právě. A proto nám Bůh nabízí pomoc ve svém Duchu. Dává se



nám. Je s námi, vede nás. Ukazuje nám tu správnou cestu. Vysvětluje
a potvrzuje zvěst o naší spáse v Kristu v srdci každého člověka.

Ale stejně mi vrtá hlavou, proč potom tedy nevěří úplně všichni.
Protože  Bůh  dává  nám  lidem  svobodu,  abychom  se  pro  něj

rozhodli.  Neustále  se  nám staví  do cesty,  abychom už na to  kápli.
Abychom už teď žili ve společenství s ním. S tím nemusíme čekat až
na někdy po smrti, do nebe apod. Ale máme na tom podíl už teď.

To je super! Osobně mám radost, že jsem té nejdůležitější zprávě
svého života dokázal uvěřit s Boží pomocí, v jeho Duchu samozřejmě.
Ale přeci jen mi vrtá hlavou co ti ostatní?

Neboj! Bůh má lidi rád. Záleží mu na nich. A i když je do ničeho
nenutí,  jen  různými  způsoby volá  a  zve,  určitě  se  nakonec  dokáže
nějak vypořádat i s lidskou lhostejností.

Tak to máš asi pravdu. My vlastně máme tu výhodu, že si už teď
můžeme užívat a radovat se z toho, co nám Bůh dává. Z darů Ducha.
Z naděje.

Užívat si a radovat se, to jo. A taky děkovat a snažit se to v životě
Pánu Bohu nějak vracet. Z vděčnosti. Kéž to dokážeme!

Na to se dá říct jedině: Amen
♫ Svítá 119

konfirmace
♫ EZD 673



Náš Pane Ježíši Kriste, tys přišel od Boha, abys byl naším Spasitelem.
Za tvé dílo v tomto čase i za spásu věčnou tě prosíme.

Prosíme za to, abys nás Duchem svatým proměňoval podle Boží
vůle a činil z nás tak skutečné Boží děti.

Přimlouváme se za to, ať zavěje Duch pokoje a na světě nastane
mír. Ať skončí všechny války a spory. Ať se z nepřátel stanou přátelé.
Prosíme  za  oběti  válek,  aby  se  jim  dostalo  pomoci,  ať  se  setkají
s lidskou i s tvojí dobrotou.

Prosíme tě, ať nás neopouštíš, ale jsi nám svým Duchem vždy na
blízku. Ať nám kazatelé zvěstují pravdivě tvé slovo. Přimlouváme se
za nevěřící, abys proměnil jejich srdce a mysl a oni se k tobě dokázali
s důvěrou obracet.

Prosíme, i nadále nám dávej poznat svou dobrotu ve svém slově
i v tom, co prožíváme. Prosíme dávej nám Ducha naděje. Dej, ať tvou
dobrotu a naději dokážeme přát také všem ostatním lidem.

Prosíme tě za nás všechny, abychom věrně vytrvali ve víře ve tvé
evangelium. Dej nám Ducha věrnosti.

Ve tvém jménu společně k Bohu voláme: Otče náš … Amen

ohlášky

 Ga 5,25
Ať tvá pomoc přichází vždy od Hospodina, 
ať Hospodin nedopustí, aby na cestě podklouzla tvá noha!
Ať je Hospodin tvůj ochránce, ať je ti stínem po pravici!
Ať tě chrání od všeho zlého, ať chrání tvůj život! Amen
♫ 172


